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Avrapportering styrdokumentsarbetsgruppen
Inledning
Vi har haft en arbetsgrupp som har bestått av Moa Persdotter (sammankallande),
Sebastian Persson, Cecilia Skoug, Jack Senften och Ronja Lundgren. Moa har
dock ej kunnat deltaga på grund av sitt arbete. Arbetsgruppen har haft som
ambition att försöka förändra dokumenten till det bättre utan att göra större
innehållsliga förändringar.
Arbetsgruppen har gått igenom samtliga dokument som presenteras till detta
möte och står gemensamt bakom de föreslagna revideringarna och förslagen till
beslut.
Samtliga dokument som benämns i detta dokument förslår arbetsgruppen
styrelsen att skicka ut på internremiss såväl inom organisationen som till
medlemskårerna. Nedan följer en kort förklaring till de förändringar som gjorts
inom respektive dokument, om det är så att de får en praktisk konsekvens för
LUS organisation och förändringen inte är av semantisk karaktär.
I detta dokument omnämns inte stadgan, stadgan kommer att komma som en
(ännu) sen(are) handling och med en egen promemoria.
Reglemente
Nedan kommer varje kapitel som är förändrat att kommenteras, detta för att ge
en så tydlig förklaring som möjligt till de föreslagna ändringarna.
Kapitel 2: De förändringar som gjorts här är för att tydliggöra styrelsens
uppgifter och för att missförstånd om styrelsens ansvar i än större utsträckning
ska undvikas.
Kapitel 3: I kapitel tre har desto fler förändringar gjorts. I 3.2 har dels har
åligganden som benämnts två gånger tagits bort, dels har text som arbetsgruppen
upplevt som överflödig tagits bort och slutligen så har det lagts till att presidiet
inom sig ska utse ett överhuvudstuderandeskyddsombud lagts till.
Arbetsgruppen föreslår också ett nytt avsnitt som vi valt att benämna ”3.3
Studentrepresentantsuppdrag”. Som förklaras i styckeingressen är detta stycke
framtaget för att ge LUS presidium med automatik tillgång till vissa specifika
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studentrepresentantsplatser. Uppdragen som är listade är framtagna i enlighet
med praxis eller efter hur diskussionerna inom LUS har gått under
verksamhetsåret.
Kapitel 4: I detta kapitel har endast förtydligande kring val och återrapportering
förtydligats.
Kapitel 5: Egentligen bara redaktionella ändringar. Ändringen i avsnitt 5.1 är
gjort för att förflytta tonvikten från vad i Lundagårds uppdrag som kommer i
förstahand, arbetsgruppen menar att den nya ordningen är rimligare utifrån vad
vi upplever att medlemskårerna vill ha ut av tidningen.
Kapitel 7: Här är en förändring av styrgruppens sammansättning föreslagen.
Anledningen till detta är att styrgruppsmötena är en mötesplats där BoPoolens
finansiärer och uppdragsgivare träffas och diskuterar ekonomi och BoPoolens
uppdrag och förhållningsregler. Eftersom att LUS presidium ingår i styrgruppen
ser arbetsgruppen inget behov av ytterligare studentrepresentanter i gruppen
med tanke på styrgruppen uppgift.
Kapitel 8: Strukturen för 8.3 har förändrats för att göra det tydligare och mer
pedagogiskt, samt så har universitetskollegiet och styrelsen för USV lagt till då
arbetsgruppen har bedömt att dessa organ står i paritet med de andra listade.
Kapitel 9: En del redaktionella förändringar men också ett delvis förändrat
uppdrag. Arbetsgruppen föreslår att CHSK ges uppdraget att på egen hand välja
de campusgemensamma studentrepresentanterna på Campus Helsingborg.
Detta för att effektivisera processen men också för att stärka CHSK i sitt
utbildningspolitiska uppdrag.
Kapitel 8: Förändringarna som är föreslagna är gjorda i enlighet med
studentkårernas uppdrag.
Policy för ekonomiska rutiner på LUS
Förändringarna är framförallt redaktionella. De två större förändringar som
gjorts är att styrka avsnittet om semestrar och att lägga till ett avsnitt om
arvodesnivåer. Anledningen till att semesteravsnittet styrkts är att detta regleras
i respektive avtal mellan LUS och arbetstagaren. Anledningen till att ett avsnitt
om arvodesnivåer är att detta är den rådande praxisen inom LUS, men givet det
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korta organisatoriska minnet inom organisationen föreslår arbetsgruppen att
detta skrivs in.
Rutiner för internremiss
Detta dokument har mestadels även det genomgått redaktionella förändringar
för att göra dokumentet bättre och mer lättförståeligt. Det som har tillfogats i
den nya versionen är ett avslutande stycke om hur medlemskårernas involvering
i internremisser ska ske. Arbetsgruppen föreslår också att dokumentet går till
tinget för beslut, tidigare har dokumentet helt ägts av styrelsen.
Förslag på beslut
Arbetsgruppen föreslår styrelsen:
att

sända ut förslagen på de reviderade reglementet, policy för ekonomiska
rutiner för LUS samt rutiner för internremiss till de övriga
verksamheterna inom LUS, stiftelserna samt medlemskårerna samt

att

sätta sista svarsdagen till fyra dagar före nästkommande styrelsemöte.

Vid tangenterna,
Sebastian Persson
Tf. vice ordförande
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